
                                     Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego 

 

                       WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA Z DNIA 18.03.2014R.                 
            ZWIĄZANEGO Z  POSZUKIWANIEM WYKONAWCY / DOSTAWCY 

          

dot.     Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy centrum obróbczego wiertarko-frezarko –wytaczarki poziomej 

w związku z realizacją przez Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. Projektu:  

„Dywersyfikacja produkcji Mestilu poprzez inwestycję w innowację procesową i produktową”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa  

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

           
          Zamawiający w zapytaniu wskazał kontrahentom (dostawcom) zainteresowanym złoŜeniem 

przedmiotowej oferty, aby przed złoŜeniem oferty zwrócić się do Zamawiającego celem uzyskania 

szczegółowych informacji  dot. oczekiwanych parametrów maszyny, które na Ŝyczenie pytającego mogą 

równieŜ zostać wysłane na wskazany adres e-mail po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  

lub e-mailowym z Zamawiającym.   Okazało się jednak, Ŝe wystąpiły niejasności w opisie przedmiotu 

dostawy, które niniejszym wyjaśniamy.  

 
Informujemy, iŜ do Zamawiającego wpłynęły poniŜsze pytania i udzielono następujących odpowiedzi: 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Ad.1) PRZEDMIOT DOSTAWY 
 

Wyjaśnienie Zamawiającego:  z uwagi na skrótową formę  opisu oczekiwanych parametrów  

w zapytaniu oraz nieprecyzyjne sformułowanie zapytania przez Zamawiającego mógł nastąpić problem 

 ze zrozumieniem jego oczekiwań. Odnośnie wątpliwości dotyczących przedmiotu dostawy przy  opisie 

chłodzenia wrzeciona Zamawiający miał  na myśli chłodzenie oleju w układzie smarowania wrzeciennika, 

natomiast odnośnie wyposaŜenia  - podpórki prowadzącej Zamawiający oczekuje dostawy podpórki   

o symbolu producenta PVD130, w opisie wystąpił błąd literowy. Interesuje nas w tym przypadku 

wyposaŜenie specjalne przeznaczone dla przedmiotowej maszyny typu WHN 130.   

 

PoniŜej treści pytań i odpowiedzi. 

 
Pytanie nr 1 
Treść pytania:   Prosimy o uściślenie informacji zawartej w przedmiocie dostawy – czy pod  
                          pozycją "chłodzenie przez wrzeciono obrabiarki" macie Państwo na myśli  
                          "chłodzenie oleju w układzie smarowania wrzeciennika"?  
Odpowiedź :     Tak, Zamawiający miał na myśli chłodzenie oleju w układzie smarowania  

                          wrzeciennika.  

Pytanie nr 2 
Treść pytania:   Maszyna wspomnianego typu ma moŜliwe wyposaŜenie specjalne - "podpórka  
                          wrzeciona - prowadząca długa PVD 130", oznaczenie typu RVD 130 podane  
                          w przedmiocie dostawy nie jest w tym typie maszyny stosowane. 
Odpowiedź :     Zamawiający podając symbol oczekiwanej w dostawie z maszyną podpórki  

                          wrzeciona – prowadzącej długiej  ma na myśli podpórkę wrzeciona - prowadzącą  

                          długą PVD 130. 

 

             Treść niniejszego pisma jest wiąŜąca dla wszystkich wykonawców/dostawców 
przygotowujących odpowiedź do naszego zapytania z dnia 18.03.2014r.  związanego z  poszukiwaniem  
wykonawcy / dostawcy maszyny typu WHN 130 firmy TOS VARNSDORF.  
Informujemy, Ŝe termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

 

                                                                                                 Gorzów Wlkp., 2014.03.20 


